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Ця публікація здійснена за підтримки Європейського Союзу. За зміст даної публікації несе власну відповідальність Спільний технічний секретаріат і вона ні в якому разі не може 
сприйматися як офіційна позиція Європейського Союзу або структур управління Спільної Операційної Програми Румунія-Україна 2014-2020.

 

Разом, у безпеці!  

День європейської співпраці 2020 

 

Спільна операційна програма «Румунія – Україна 2014-2020» відзначає цього року День 

європейської співпраці, починаючи з 21 вересня, разом із всіма програмами співробітництва, які 

фінансуються Європейським Союзом.  

В період з 21 вересня по 20 жовтня 2020 року запрошуємо мешканців повітів, які межують з 

Україною, подорожувати разом з нами, за «безпечних умов», по містам Тульча, Ботошани, Сучава, 

Бая-Маре або Сату-Маре, громадським транспортом, на якому розміщений слоган програми 

«Румунія – Україна» з нагоди Дня європейської співпраці. В той же час, День європейської співпраці 

буде присутній і в онлайн середовищі, де буде організована кампанія з просування співробітництва 

і транскордонного партнерства, яка генерує результати і рішення спільних проблем обох країн. 

Також бенефіціари програми «Румунія – Україна» готові відзначити День європейської 

співпраці шляхом проведення різноманітних і цікавих заходів як у Румунії, так і в Україні. 

Ознайомитись із переліком подій і деталями стосовно заходів в рамках Програми «Румунія – 

Україна 2014-2020», які відбудуться в цей період, можна на сайті www.ro-ua.net  , а також сторінці у 

facebook програми https://www.facebook.com/ENI-CBC-Romania-Ukraine-2014-2020. 

2020 рік – важлива віха в історії програм співробітництва, профінансованих Європейським 

http://www.ro-ua.net/
https://www.facebook.com/ENI-CBC-Romania-Ukraine-2014-2020
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Союзом, оскільки партнери з усіх країн-учасниць цих програм відзначають 30 років співпраці 

#INTERREG. 

 

Спільна Операційна Програма Румунія-Україна 2014-2020 фінансується Європейським Союзом через Європейський 
Інструмент Сусідства (ЄІС). 
Програма призначена для прикордонних областей Румунії і України і сприятиме головній меті Європейського Інструменту 
Сусідства: прогресу у напрямку процвітання та добросусідства на користь країн-членів ЄС та країн, що не є членами ЄС 
завдяки діям транскордонного співробітництва. 

 

 

www.ro-ua.net/ua/

                           Програма фінансується 

             Європейським Союзом 

 

Європейський Союз складається з 27 країн-членів, які вирішили поступово об’єднати свої знання, ресурси, 
та долі.  Спільно, протягом 50 років, вони збудували зону стабільності, демократії та сталого розвитку, 
зберігаючи культурне різноманіття, терпимість та свободу особистості. 

Європейський Союз прагне поділитися своїми досягненнями та цінностями з країнами та народами за його 
межами. 

 

http://www.ro-ua.net/ua/

